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Navodila za malico od 14. do 18. 9. 2020 

 

V ponedeljek, 14. 9. 2020, bomo postopoma pričeli s prehodom na toplo malico. 

Organizirana bo za dijake, ki po razporedu, na določen dan, malicate v jedilnici. 

 

Navodila: 

1. Pred prihodom v jedilnico si razkužite roke. 

2. Vseskozi nosite obrazne maske, razen ko malicate. 

3. Razdelilne vrste za malico so tri; vrsta za dijake SGLVŠ  je prva z desne. 

4. V vsaki razdelilni vrsti stoji največ en oddelek. 

5. Če je kakšen razred že v razdelilni vrsti, se usedete za mizo po razporedu (št. 

5, 6 ali 7) in počakate na vrsto. 

6. Ko je razdelilna vrsta prazna, gre v vrsto naslednji oddelek.  

7. Vrstni red vzdržuje dežurni učitelj. 

8. Vsak dijak se registrira na terminalu in prevzame malico - toplo ali hladno - ter 

odide po desni strani jedilnice in se usede za mizo po razporedu. 

9. Po končani malici pospravite pladenj na za to pripravljeno mesto;  

10. Pazite na varno medosebno razdaljo in razdaljo z dijaki drugih šol. 

11. Po malici si ponovno razkužite roke. Lahko odidete na svež zrak pred šolo, kjer 

se zadržujete po oddelkih. 

 

Dijaki, ki malicate v jedilnici in ste s 14. 9. 2020 prijavljeni na toplo malico, imate 

možnost za posamezen dan zamenjati meni (I - mesni, II. - vegetarijanski ali III - 

suha malica).  

To lahko predhodno storite na spletni strani posamezne šole - SPLETNA ODJAVA 

vsak dan do 9. ure za naslednji dan ali za vse dni v tekočem mesecu. Dodatne 

informacije dobite pri razredniku. 

 

Za dijake, ki niste na razporedu za malico v jedilnici, ni sprememb in malicate v 

razredih. 

 

Prosim dijake, da se dosledno držite navodil. Le v tem primeru bomo lahko v prihodnjih 

tednih omogočali toplo malico 2 do 3-krat na teden za vse dijake. 

 

 

Damjana Gruden, mag., 

ravnateljica 

 

 


